
 
 

 

 

Roeselare, 1 september 2021. 
 

 

 

Blinddegustatie 

   

***  Vrijdag 17 september 2021  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
 
Het verenigingsleven stak tot enkele dagen terug nog vast in onzekerheid. 
Het was ondankbaar om voor de startavond snel een afspraak met een wijnboer te 
maken en het is trouwens volop oogsttijd voor die mensen. 
 
Met een flink aantal nieuwe leden bij de opening van het werkjaar en met het 
examen voor meester en grootmeester over 2 maanden leek een blindproef een 
goed idee om ons proefvermogen aan te leren of aan te scherpen. 
 
Wij geven hiermee vooral een zetje aan de grote groep ‘gezellen’ in onze 
Commanderij om in november deel te nemen aan het examen voor ‘meester 
wijnproever’. 
 
Maar we starten de avond met een korte algemene vergadering. Bij een glas 
Champagne Beaudouin extra brut legt het bestuur u de resultaten voor van de 
werkjaren 2019-2020 en 2020-2021. 
Commissaris Geert De Muynck licht zijn bevindingen toe. 
 
Na uw goedkeuring van de cijfers schenken wij u achtereenvolgens 4 witte wijnen 
en daarna 4 rode wijnen. 
We schenken de wijnen blind. Aan jullie om met de tafelgenoten de eigenschappen 
te bespreken en uit te maken in welke volgorde deze wijnen u geschonken worden. 
Ter ondersteuning krijgt u van ons een overzicht van de eigenschappen van de 8 
druivenrassen die aan bod komen. 
 



De 4 witte wijnen: 
 
Chablis 1er Cru Fourchaume AOC 2018 van Emmanuel Dampt 
 
Karl Steinschaden - Gruner veltliner 2020, Kamptal, DAC 
 
Ernest Burn, Riesling 2012 AOC Alsace 
 
Sauvignon blanc 2020, Blind River, Awatere Valley, Marlborough, New Zealand 
 
 
Gevolgd door 4 rode wijnen: 
 
Nada Giuseppe AOP Barbera d’Alba 2017 
 
Château Dacher de Delmonte - AOC Listrac 2017 - rode blend uit Bordeaux (LO) 
 
Rode Bourgogne AOC van Dampt frères – Clos du Château 2017 (100% pinot noir) 
 
Tempranillo uit Rioja (Sp): Vina Pomal Rioja Crianza DOC 2017  
 
Wanneer we in het CM-gebouw en tijdens de activiteit niet aan tafel zitten dienen 
we een mondmasker te dragen. Wil daar alvast aan denken wanneer u het gebouw 
binnen komt. 
 
Wij vragen u aan te sluiten bij het binnenkomen van de zaal, de tafelschikking te 
respecteren en tafels noch stoelen te verplaatsen. 
We hebben voor elk een kwispedoor ofte spuwbakje als attentie voorzien. Dus 
voorlopig weg met de grote uitgietbakken op de tafels. 
Ter plaatse merkt u meer over de maatregelen in verband met COVID19. 
 
 
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen. 
 
Het bestuur 
 
 
 

Francky Taelman, voorzitter: 0475 42 80 16 fta@skynet.be 
 
Bruno Provoost, secretaris: 051 22 59 49 of  0477 91 16 30  
        bruno.provoost@skynet.be  
 
Marnik Bucket, wijnmeester: 0475 86 54 47 marnik.bucket@gmail.com  
 
Freddy Verslyppe, ondervoorzitter -keldermeester: 0468 25 60 81  
        freddy.verslyppe@telenet.be  
Luc Veracx, ondervoorzitter-penningmeester: 051 24 71 41 of  0468 4651 13  
        lucmarleen@telenet.be  
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Afspraak: Op vrijdag 17 september 2021 om 20.00h stipt  
 

  In CM kantoor – Mandellaan 79 te 8800 Roeselare 

 
  Er is ruime parkeergelegenheid naast  
  en achter het gebouw. 
 
Vergeet niet uw degustatieglazen en uw mondmasker 


